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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Fruit d’una creixent conscienciació de la societat vers als animals com a éssers
vius, garants d’uns drets estatuïts en diverses normes, i prenent com a
referència la Declaració Universal dels Drets dels Animals aprovada per la
UNESCO el 27 d'octubre de 1978 i ratificada posteriorment per les Nacions
Unides, s’aprova, en l’exercici de la potestat normativa de les entitats locals, la
present Ordenança municipal de protecció, control i tinença d’animals
domèstics. La tinença d’un animal de companyia és una responsabilitat a llarg
termini. La seva tutela comporta un seguit de drets per l’animal però també
d’unes responsabilitats i obligacions pel seu propietari.
L’Ajuntament de Bellvei no és aliè a la problemàtica pel que fa als
abandonaments d’animals i les conseqüències ètiques, socials i
mediambientals que aquests comporten. És per aquest motiu que, en el marc
de les competències municipals establertes legalment i mitjançant el servei de
recollida d’animals abandonats i/o perduts, les campanyes d’educació i
conscienciació, el foment de l’adopció i els instruments normatius i de control
del seu compliment, es pretén actuar sobre les causes de la problemàtica i
d’aquesta manera evitar les conseqüències.

Aquesta ordenança es dicta en el marc de la normativa internacional, europea,
estatal i catalana de protecció i tinença d’animals i de tinença de gossos
potencialment perillosos, sense perjudici del sotmetiment a les normes
reguladores de caràcter general que, directa o indirectament, puguin afectar el
seu compliment, tant les vigents en el moment de la seva redacció com les
aprovades amb posterioritat. Sense voluntat d’elaborar un llistat exhaustiu, es
pren com a referència la següent normativa:
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Llei 22/2015, del
29 de juliol, de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció
dels animals.
Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.
Decret 83/2012, de 17 de juliol, sobre regulació de certàmens i altres
concentracions d'animals vius a Catalunya.
Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres.
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Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de protecció dels animals.
Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives. RD 287/2002,
de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999 i la seva modificació en
el RD 1570/2007 de 30 de novembre.
Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos.
Decret 254/2000, de 24 de juliol, pel qual s’estableixen els mètodes d’eutanàsia
per als animals de companyia.
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos.
Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de
manteniment dels animals de companyia.
Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el
registre general d’animals de companyia.
ORDRE de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis
zoològics de Catalunya
TÍTOL I. OBJECTE I FINALITAT
1. És objecte de la present ordenança regular la protecció, el control , la tinença
i la venda d’animals, independentment de la residència del propietari, dins el
terme municipal de Bellvei i, en especial, la interrelació entre les persones i els
animals en aspectes de convivència humana i en activitats d’esbarjo i lucratives
amb una doble finalitat: la protecció, seguretat i salut de les persones i la
protecció i el benestar dels animals.
2. És objecte també, la regulació del cens municipal i la identificació dels
animals de companyia amb l’objectiu de disminuir els abandonaments a la via
pública i garantir la convivència i tinença responsable. Per aquest motiu,
l’Ajuntament disposarà d’un cens municipal per a la inscripció dels animals de
companyia del municipi, en el qual hi haurà un apartat específic per als gossos
considerats potencialment perillosos.
Article 2. Àmbit d’aplicació
1. L’àmbit d’aplicació objectiu és tot el terme municipal de Bellvei.
2. L’àmbit d’aplicació subjectiu són totes aquelles persones propietàries i/o
posseïdores d’animals. En concret, els animals a què fa referència aquesta
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ordenança són els animals domèstics i de companyia i els animals considerats
potencialment perillosos i els de perillositat constatada.
3. Queden exclosos d’aquesta ordenança i condicionats a la seva normativa
específica, els animals de la fauna salvatge autòctona i no autòctona.
Article 3. Finalitat
Les finalitats d'aquesta Ordenança són: assolir el màxim nivell de protecció i
benestar dels animals; garantir una tinença responsable i la màxima reducció
de les pèrdues i els abandonaments d'animals; fomentar la participació
ciutadana en la defensa i protecció dels animals i preservar la salut, la
tranquil·litat i la seguretat de les persones.
Article 4. Definicions
Als efectes d'aquesta ordenança, s'entén per:
a) Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es
reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge.
També tenen aquesta consideració els animals que es crien per a la producció
de carn, de pell o d'algun altre producte útil per a l'ésser humà, els animals de
càrrega i els que treballen en l'agricultura.
b) Animal de companyia: animal domèstic que les persones mantenen
generalment a la llar amb la finalitat d'obtenir-ne companyia. Als efectes
d'aquesta Llei, gaudeixen sempre d'aquesta consideració els gossos, els gats i
les fures.

d) Fauna salvatge no autòctona: fauna que comprèn les espècies animals
originàries de fora de l'Estat espanyol.
e) Animal de companyia exòtic: animal de la fauna salvatge no autòctona que
de manera individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum del
captiveri.
f) Animal ensalvatgit: animal de companyia que perd les condicions que el fan
apte per a la convivència amb les persones.
g) Animal abandonat: animal de companyia que no va acompanyat de cap
persona ni duu cap identificació del seu origen o de la persona que n'és
propietària o posseïdora. També tenen la consideració d'abandonats els
animals que, transcorregut el termini normatiu per recuperar-los, amb
identificació o sense, la persona propietària o posseïdora no l’ha recollit.
h) Animal peridomèstic o salvatge urbà: animal salvatge que viu compartint
territori geogràfic amb les persones, referit al nucli urbà de ciutats i pobles, i
que pertany a les espècies següents: colom roquer (Columba livia), gavià
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argentat (Larus cachinnans), estornell (Sturnus unicolor i S. vulgaris), espècies
de fauna salvatge no autòctona i d'altres que s'han de determinar per via
reglamentària.
i) Nucli zoològic: les agrupacions zoològiques per a l'exhibició d'animals, les
instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, els establiments de
venda i els centres de cria d'animals, els centres de recollida d'animals, el
domicili dels particulars on es fan vendes o altres transaccions amb animals i
els de característiques similars que es determinin per via reglamentària. En
queden excloses les instal·lacions que allotgen animals que es crien per a la
producció de carn, de pell o d'algun altre producte útil per a l'ésser humà, els
animals de càrrega i els que treballen en l'agricultura.
j) Instal·lació per al manteniment d'animals de companyia: establiment en què
es guarden els animals de companyia i se'n té cura, com ara les residències,
les escoles d'ensinistrament, les gosseres esportives i de caça i els centres
d'importació d'animals.
k) Centre de cria d'animals: instal·lació que destina les cries a la venda o cessió
posterior amb independència del nombre, ja sigui directament al públic en
general, a establiments de venda o d'altres.
l) Associació de protecció i defensa dels animals: entitat sense afany de lucre
legalment constituïda que té entre els seus objectius o finalitats emparar i
protegir els animals.
m) Animals de competició o cursa: animals que es destinen a competicions i
curses on es fan apostes sense distinció de les modalitats que assumeixin,
principalment els gossos i els cavalls.

Article 5. Entitats de protecció i defensa dels animals
1. Als efectes d'aquesta Ordenança són entitats de protecció i defensa dels
animals les associacions, fundacions i organitzacions sense ànim de lucre que
tenen, entre d'altres finalitats, la defensa i la protecció dels animals.
2. Les entitats de protecció i defensa dels animals legalment constituïdes i
reconegudes per l’organisme competent, poden exercir la gestió cívica sobre
protecció i tinença d'animals i tindran la condició d'interessades en els
procediments administratius municipals relatius a la protecció dels animals
sempre i quan s'hi personin.
Article 6. Accés a la informació relativa a animals
1. Totes les persones, físiques o jurídiques, tenen dret a accedir a la informació
relativa als animals de la que, en relació a l'aplicació d'aquesta Ordenança,
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disposin l'Ajuntament i els organismes amb responsabilitats públiques en
matèria de protecció i tinença d'animals que estiguin sota el control de
l'Ajuntament.
2. El dret d'accés a aquesta informació ambiental s'exercirà en els termes que
preveu la Llei 27/2006, de 18 de juliol per la que es regulen els drets d’accés a
la informació, participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi
ambient.
TÍTOL II. CENS MUNICIPAL ANIMALS DE COMPANYIA
Article 7. Cens municipal.
1. Animals de companyia
L’ajuntament ha de portar un cens municipal en el qual s’inscriuran els gossos,
els gats i les fures que resideixin de manera habitual en el municipi. Aquesta
inscripció es formalitzarà a través d’un model d’instància que l’ajuntament
facilitarà a tots els interessats. (veure annex I). L’interessat ha d’aportat tota la
documentació que s’hi relaciona obligatòriament.
La llicència d’inscripció de l’animal de companyia s’atorgarà mitjançant
resolució d’alcaldia, en la qual es resoldrà la corresponent inscripció en el
registre ANICOM (Sistema de Gestió del Registre d’animals de companyia de la
Generalitat de Catalunya), així com la liquidació de la taxa per l’adquisició de la
xapa identificativa i justificativa de la seva inscripció, regulada en l’apartat 4t de
l’article 7 de la Taxa expedició de documents administratius, que està fixada en
10 € «Adquisició xapa dels Cens d’animals domèstics».

1. Els propietaris o posseïdors d’animals domèstics de companyia estan
obligats a comunicar a l’Ajuntament, en el termini de 30 dies, el canvi de
residència, la mort de l'animal o la modificació d'altres dades incloses en el
cens.
2. Les baixes per mort s’han de justificar mitjançant certificat veterinari i/o
document d’eliminació del cadàver o declaració responsable.
3. Les pèrdues i els robatoris s’han de justificar mitjançant còpia de la denúncia
a la policia municipal o còpia del document de comunicació de la pèrdua o
declaració jurada.
4. Pels canvis de residència en el mateix municipi, cal aportar la justificació de
la nova adreça del propietari i/o de l’animal i el document de modificació de
l’adreça en el registre d’identificació.
5. Les baixes per trasllat a un altre municipi s’han de justificar mitjançant l’alta
de l’animal en el registre censal del nou municipi o la justificació de petició
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d’alta.
6. Els canvis de titular s’han d’acreditar amb una còpia de la declaració de
cessió, donació o venda, signada, on han de constar les dades i les signatures
dels propietaris i dels contribuents actuals i anteriors, el document de
modificació del titular en el registre d’identificació i el nou domicili del titular o
propietari i/o de l’animal de companyia, si escau.
TÍTOL III. ANIMALS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS
Article 9. Característiques i catalogació
1. Als efectes d’aquesta ordenança i segons el que disposa la Llei 10/1999 de
30 de juliol sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, tenen
la consideració d’animals potencialment perillosos tots aquells que mostren de
forma individual una conducta d’amenaça o d’agressió sense provocació
constatada o responen agressivament sense cap estímul extern, previ informe
o peritatge veterinari; també aquells per als quals reglamentàriament i amb
caràcter general, per a l’espècie o raça amb independència de l’agressivitat
individual.
2. Estan catalogats com a animals potencialment perillosos els següents:
a) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments:
bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasiler, mastí napolità,
pit bull terrier, presa canari, rottweiler, staffordshire bull terrier, terrier de
staffordshire americà, Tosa Inu o japonès, Akita Inu.
c) Gossos que reuneixen tots o alguns dels següents requisits, excepte els
gossos guia o d’assistència acreditats o ensinistrats en centres oficialment
reconeguts o en període d’instrucció: forta musculatura, aspecte poderós,
robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència; marcat caràcter i gran
valor; pèl curt; perímetre toràcic entre 60 cm i 80 cm, alçada a la creu entre 50
cm i 70 cm i pes superior a 20 kg; cap voluminós, cuboide, robust, amb crani
ample; mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda; coll ample,
musculós i curt; tòrax ample, gran, profund, costelles arquejades i llom
musculat i curt; extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i les
posteriors musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle
moderat.
d) Qualsevol altre que indiqui el desplegament i/o modificació de la legislació
vigent.
Article 10. Cens animals potencialment perillosos.
1. Animals potencialment perillosos
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L’ajuntament ha de portar un cens municipal en el qual s’inscriuran els gossos
potencialment perillosos que resideixin de manera habitual en el municipi.
Aquesta inscripció es formalitzarà a través d’un model d’instància que
l’ajuntament facilitarà a tots els interessats. (veure annex II). L’interessat ha
d’aportat tota la documentació que s’hi relaciona obligatòriament.
La llicència d’inscripció de l’animal s’atorgarà mitjançant resolució d’alcaldia, en
la qual es resoldrà la corresponent inscripció en el registre ANICOM (Sistema
de Gestió del Registre d’animals de companyia de la Generalitat de Catalunya),
així com la liquidació de la taxa per l’adquisició de la xapa identificativa i
justificativa de la seva inscripció, regulada en l’apartat 4t de l’article 7 de la Taxa
expedició de documents administratius, que està fixada en 10 € «Adquisició
xapa dels Cens d’animals domèstics».
Article 11. Condicions i requisits d’obtenció de la llicència.
1. La tinença de qualsevol animal considerat potencialment perillós a
l’emparament de la normativa requerirà l’obtenció de la llicència administrativa.
L’Alcalde-President de la Corporació serà el competent per a poder atorgar les
llicències per a la tinença d’animals potencialment perillosos, en compliment de
l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local. Per a l’obtenció o renovació de la llicència administrativa requereix el
compliment dels requisits següents:
a) Inscripció del gos en el registre censal municipal prèvia acreditació de la
identificació de l’animal mitjançant el sistema de microxip o altre sistema que
estableixi la normativa i la cartilla sanitària de l’animal.

c) No haver estat condemnat/ada per delictes d’homicidi, lesions, tortures,
contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública,
associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/ada per
resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos. La
persona sol·licitant de la llicència haurà d’aportar el corresponent certificat
emès pels òrgans competents del Ministeri de Justícia.
d) No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna
de les sancions accessòries de les que preveu l’article 13.3 de la Llei de les
Corts Generals 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals
potencialment perillosos o normativa vigent que la substitueixi. No obstant això,
no serà impediment per a l’obtenció o, si escau, renovació de la llicència, haver
estat sancionat/ada amb la suspensió temporal d’aquesta llicència, sempre
que, en el moment de la sol·licitud, la sanció de suspensió anteriorment
imposada hagi estat complerta íntegrament. Igualment, no haver estat
sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que hagin comportat comís de
l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei del Parlament de
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b) Ser major d’edat. Cal acreditar-ho amb el DNI, passaport o carnet de
conduir.

Ajuntament de Bellvei
Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, o normativa vigent que la substitueixi.
e) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos
potencialment perillosos. Aquest requisit s’acreditarà mitjançant certificat emès
pels centres de reconeixement per a l’obtenció o revisió de permisos de conduir
autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social.
f) Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per
danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 €, o import que
estableixi la normativa vigent. Anualment, coincidint amb la renovació de la
pòlissa, se n’haurà de lliurar una còpia a l’Ajuntament per tal que pugui
comprovar-ne la vigència.
2. La llicència tindrà una vigència de cinc anys, que es pot renovar a petició del
seu titular per períodes successius d’igual termini. No obstant això, la llicència
perdrà la seva vigència en el moment en què el seu titular deixi de complir
qualsevol dels requisits exigits.
3. La inscripció al cens municipal es completarà amb el lliurament al propietari
i/o conductor de la resolució municipal i d’un carnet on constaran les dades de
l’animal i de la persona propietària o conductora.
Article 12. Modificació del cens.
El que es descriu en l’article 8 d’aquesta ordenança.

Tindran la consideració d’animals de perillositat constatada aquells que han
tingut episodis d’agressions a persones o a altres animals, concretament que
hagin mossegat o causat lesions més de dues vegades al llarg de la seva vida
a persones o a animals o danys a coses, previ dictamen de l’autoritat
competent.
Article 14. Excepcions
No tenen la consideració legal de gossos potencialment perillosos els que
pertanyen a les forces armades, forces i cossos de seguretat, cossos de policia
de les comunitats autònomes, policia local i empreses de seguretat amb
autorització oficial.
Article 15. Autoritzacions necessàries
Els establiments que acullen animals potencialment perillosos i els que es
dediquen a la seva explotació hauran de disposar de les autoritzacions
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Article 13. Animals de perillositat constatada.

Ajuntament de Bellvei
pertinents, així com complir les mesures de registre i de seguretat establertes.
Article 16. Esterilització
En els casos concrets de gossos que presentin comportaments agressius
patològics no solucionats amb les tècniques d'ensinistrament i terapèutiques
existents, es pot considerar, sota criteri facultatiu, l'adopció de mesures
consistents en la esterilització o el sacrifici de l'animal.
Article 17. Mesures de seguretat.
1. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als
transports públics i als llocs i als espais d'ús públic en general, els gossos a
què fa referència l'article 1 de la Llei 10/99 de 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos, han d'anar lligats i proveïts del
corresponent morrió, i en cap cas no poden ésser conduïts per menors de
setze anys.
2. Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de
tenir les característiques següents, especificades a la Llei 10/99 de 30 de juliol
sobre la tinença de gossos potencialment perillosos, a fi d'evitar que els
animals en surtin i cometin danys a tercers:
a) Les parets i les tanques han d'ésser suficientment altes i consistents i han
d'estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l'animal.
b) Les portes de les instil·lacions han d'ésser tan resistents i efectives com la
resta del contorn i s'han de dissenyar per a evitar que els animals puguin
desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.
c) El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertiment que hi ha
un gos d'aquest tipus.
En les transaccions amb gossos considerats potencialment perillosos cal que el
nou propietari sol·liciti la corresponent llicència municipal de tinença i/o
conducció d’aquests.
TÍTOL IV. DE LA PROTECCIÓ I TINENÇA D’ANIMALS
Capítol I. Obligacions i Prohibicions
Article 19. Obligacions dels propietaris i/o posseïdors d’animals de
companyia.
Els propietaris o posseïdors de gossos, gats i fures han de:
a) Proveir els seus animals amb un sistema d’identificació electrònic mitjançant
la implantació d’un microxip homologat o d’altres sistemes que es puguin
establir per via reglamentaria dins els tres mesos següents a la data de
naixement de l’animal.
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Article 18. Transaccions amb animals de companyia.
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b) Inscriure’ls al registre censal del municipi dins el termini de tres mesos
comptats a partir de la data de naixement, o trenta dies des de la data
d'adquisició, o de canvi de residència de l'animal. En cas de gossos
potencialment perillosos, s’ha de fer de forma simultània la sol·licitud de la
llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment
perillosos.
c) Notificar a l'ajuntament en el qual estigui censat l'animal, en el termini de
trenta dies, la baixa, la cessió o el canvi de residència de l'animal, així com
qualsevol altra modificació de les dades que figurin en el cens corresponent.
d) Fer el pagament anual de la taxa municipal per a tinença de gossos.
e) Evitar-ne la fugida, tant dels exemplars com de les cries.
f) En cas de pèrdua de l’animal, comunicar per escrit o telemàticament, de
forma que en quedi constància, a l’ajuntament del terme municipal on s’ha
produït la pèrdua i a l’ajuntament on està censat l’animal, en el termini de 48
hores, des que es té coneixement de la pèrdua o robatori d’un animal de
companyia amb la documentació identificativa pertinent a l’efecte de facilitar-ne
la recuperació.
g) Proveir-los de la cartilla sanitària oficial, de forma prèvia a la inscripció en el
cens municipal i efectuar controls veterinaris periòdicament, com a mínim una
vegada a l’any, i disposar de la documentació sanitària.
Article 20. Prohibicions dels propietaris o posseïdors d’animals de
companyia
a) Maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre'ls a qualsevol altra pràctica
que els produeixi sofriments o danys físics o psicològics.
b) Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o
del comportament, excepte en els casos emparats per la normativa vigent o per
prescripció veterinària.
c) Abandonar-los.
d) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des
higienicosanitari, de benestar i de seguretat de l'animal.

del

punt

de

vista

e) Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o
òrgans, llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de
necessitat terapèutica, per garantir-ne la salut o per limitar-ne o anul·lar-ne la
capacitat reproductiva.
Per motius científics o de maneig, es podran fer aquestes intervencions amb
l'autorització prèvia de l'autoritat competent.
f) No facilitar-los l'alimentació suficient.
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1. Resten prohibides les actuacions següents respecte als animals:
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g) Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de
compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció
onerosa d'animals.
h) Vendre'ls a les persones menors de setze anys i a les persones
incapacitades sense l'autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.
i) Comerciar-hi fora dels certàmens o d'altres concentracions d'animals vius i
d'establiments de venda i de cria autoritzats, llevat de les transaccions entre les
persones particulars quan es limitin als seus animals de companyia, no tinguin
afany de lucre i es garanteixi el benestar de l'animal.
j) fixar anuncis a la via pública sobre transaccions d’animals on no consti el
número de nucli zoològic del centre venedor o donant. En especial, es
prohibeixen els anuncis de particulars per la cria i/o venda o qualsevol
transacció de llurs animals de companyia.
j) Exhibir-los de manera ambulant com a reclam.
k) Sotmetre'ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels
animals i a les condicions higienicosanitàries.
l) Mantenir-los lligats durant gran part del dia o limitar-los de manera duradora
el moviment que els és necessari.
m) Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental,
lluminositat, soroll, fums i similars que els puguin afectar tant físicament com
psicològicament.
n) Matar-los per joc o perversitat o torturar-los.

2. Prohibició de baralles d'animals i altres activitats: Es prohibeix l'ús d'animals
en baralles i en espectacles o d'altres activitats si els poden ocasionar
sofriment o poden ser objecte de burles o tractaments antinaturals, o bé si
poden ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen, com ara els
següents:
a) Baralles de gossos.
b) Baralles de galls.
c) Matances públiques d'animals.
d) Atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres d'assimilables.
e) Tir al colom i altres pràctiques assimilables.
f) Les corrides de toros i els espectacles amb toros que incloguin la mort de
l'animal i l'aplicació de les sorts de la pica, de les banderilles i de l'estoc, i
també els espectacles taurins de qualsevol modalitat que tinguin lloc dins o fora
de les places de toros, llevat de les festes amb toros o bous a què es refereix la
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o) Rentar els animals a la via pública, fonts, estanys i a les lleres de les rieres.
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normativa corresponent.
g) Els espectacles de circ amb animals que pertanyen a la fauna salvatge.
Capítol II. Condicions de la tinença
Article 21. Aspectes higiènics i sanitaris.
1. La tinença d’animals domèstics i anàlegs a domèstics resta condicionada al
compliment dels següents requisits per part de les persones propietàries o
posseïdores:
a) Disposar de les condicions higièniques, sanitàries, de benestar i de seguretat
òptimes per al seu allotjament, maneig i tracte.
b) Garantir l’absència de risc sanitari, perill o molèsties als veïns, a altres
persones o a l’animal mateix.
c) Disposar de les autoritzacions administratives i requeriments sanitaris, de
seguretat o altres establerts per les autoritats competents, si escau.
d) No abandonar als animals que tinguin sota la seva responsabilitat, o els seus
cadàvers.
2. La tinença d’animals no considerats com de companyia (aus de corral,
conills, coloms, etc.) en domicilis particulars es permetrà després de valorar la
repercussió higiènicosanitaria a l’entorn i les molèsties o perill que pugui
ocasionar al veïnatge. Quan pel nombre o característiques dels animals la seva
tinença es pugui considerar com a activitat tipificada, estarà subjecta a les
llicències, autoritzacions o comunicacions que corresponguin segons
normativa.
1. La persona posseïdora d'animals salvatges o d'animals de companyia
exòtics la tinença dels quals és permesa i que, per les seves característiques,
puguin causar danys a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i
els espais públics o al medi natural ha de mantenir-los en captivitat de manera
que es garanteixin les mesures de seguretat necessàries. Així mateix, no pot
exhibir-los ni passejar-los per les vies i els espais públics i ha de tenir subscrita
una
pòlissa
d'assegurança
de
responsabilitat
civil.
2. La persona posseïdora d'animals està obligada a evitar-ne la fugida, tant
dels exemplars com de les seves cries.
3. Les persones que, en virtut d'una autorització excepcional del departament
competent en matèria de medi ambient, puguin capturar de la natura i de ser
posseïdores d'exemplars pertanyents a una espècie de fauna salvatge
autòctona, ho són en condició de dipositàries. Aquests animals poden de ser
tant confiscats com recuperats pel departament competent en matèria de medi
ambient i, si escau, alliberats, sense que la persona posseïdora no pugui
reclamar cap mena de dret o d'indemnització. En cap cas aquests exemplars
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Article 22. Animals exòtics o salvatges
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no poden de ser objecte de transacció.
Article 23. Animals peridomèstics
És obligació de les persones propietàries dels immobles l’establiment de
mesures dissuasives o correctores adients en els mateixos, així com, en
aquells que el seu estat precari ho requereixi, l’establiment d’aquelles obres
infraestructurals necessàries, per tal d’evitar la instal·lació, establiment i cria
d’animals peridomèstics.
Article 24. Nuclis zoològics
1. La tinença d’animals en instal·lacions fixes que segons normativa s’han
d’inscriure com a nucli zoològic, necessita, a més, l’autorització administrativa
municipal o llicència municipal com a activitat tipificada que s’atorgarà sens
perjudici de la inscripció en el registre pertinent del departament competent de
la Generalitat de Catalunya.
2. Les instal·lacions ambulants amb animals, circs i exposicions zoològiques,
necessiten, a més, l’informe municipal específic per a la tinença d’animals que
serà previ a l’autorització o llicència municipal.
3. La sol·licitud d’autorització municipal haurà d’anar acompanyada d’un croquis
de la situació, plànol de les instal·lacions, llista d’animals (espècie, raça i
nombre) i memòria de l’activitat, i especificar si disposa d’aigua, de sistema de
sanejament, de recollida de residus i de cadàvers d’animals i veterinari
responsable.
1. La persona o l’entitat responsable de l’organització del certamen amb
animals vius (mercats, exhibicions, exposicions, concursos, competicions
esportives o altres), siguin itinerants o no, necessiten, a més, l’autorització
municipal que s’atorgarà prèviament i sens perjudici de la autorització del
departament competent de la Generalitat de Catalunya.
2. La sol·licitud d’autorització municipal ha d’incloure:
a) Identificació del certamen.
b) Descripció del lloc de celebració.
c) Dies i hores de celebració del certamen.
d) Nombre aproximat d’animals, classificat per espècies, previst per concórrer
al certamen.
e) Nom, NIF/DNI/NIE, adreça i telèfon de la persona o persones encarregades
de l’organització del certamen, als efectes de comunicació urgent.
Aquesta documentació s’ha d’acompanyar de la documentació següent:
a) Programa de mesures sanitàries que s’adoptaran durant la celebració del
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Article 25. Certàmens amb animals vius
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certamen signat pel veterinari o la veterinària responsable.
b) Normes de participació i memòria justificativa del compliment dels requisits
que s’estableixen en la normativa corresponent, en el supòsit que hi participin
espècies previstes en aquests articles.
c) En cas de concursos i subhastes s’ha de presentar el reglament i normes de
funcionament, així com la composició i qualificació dels jurats en cas de
concursos.
3. La venda d’animals de companyia en certàmens o altres concentracions
d’animals vius requereix l’autorització expressa del departament competent de
la Generalitat de Catalunya.
Article 26. Mercats Municipals
1. No requereixen l’autorització ni la comunicació els mercats municipals
l’ajuntament organitza, amb una periodicitat inferior a un mes, en què s’efectua
la venda directa de diversos productes i de petits animals, en els que hi ha la
retirada immediata de la mercaderia, que es regeixen per les ordenances i la
normativa municipal que els sigui aplicable.
2. Tenen la consideració de certàmens, i per tant requereixen autorització, els
mercats que s’organitzen de forma periòdica inferior a un mes, i en què es
venen únicament animals.

1. La criança domèstica per a l’autoconsum familiar d’aus de corral, conills,
coloms, faisans, xais, cabres i d’altres animals anàlegs en domicilis particulars,
independentment del nombre, resta condicionada, a més, a les característiques
de l’habitatge i de la zona, a l’adequació de les instal·lacions i al nombre
d’animals. Requereix d’una autorització administrativa municipal que s’atorga
sens perjudici de la inscripció en el registre pertinent del departament
competent de la Generalitat de Catalunya.( Inscripció al Registre d’explotacions
ramaderes,http://agricultura.gencat.cat/ca/serveis/registres-oficials/ramaderiasanitatanimal/registre-explotacions-ramaderes/) Es prohibeix la criança
domèstica en sòl urbà.
2. La sol·licitud d’autorització municipal haurà d’anar acompanyada d’un croquis
de la situació i de les instal·lacions, llista d’animals (espècie, raça i nombre),
procedència dels exemplars, període previst de la tinença i destí dels residus.
3. Quan, pel nombre d’animals, es considera activitat econòmica tipificada,
segons la normativa sectorial específica vigent en cada moment, cal sol·licitar
la corresponent llicència municipal
Article 28. Animals molestos i perillosos
La tinença d’animals considerats molestos, potencialment perillosos o amb
perillositat constatada per l’autoritat competent restarà condicionada als
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Article 27. Criança domèstica
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requeriments i exigències específics, de seguretat, de manteniment i de
convivència que se’ls imposi i, en cas d’incompliments, podran ser comissats i
traslladats a un establiment adequat a càrrec del propietari fins a la resolució de
l’expedient sancionador.
Article 29. Responsabilitats per danys a tercers
1. La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat
subsidiària de la persona propietària, és responsable dels danys, els perjudicis i
les molèsties que ocasioni a les persones, a altres animals, a les coses, a les
vies i espais públics i al medi natural en general, d’acord amb el que estableix
la legislació civil aplicable.
2. Els pares o tutors són responsables del compliment de qualsevol obligació
i/o deure que contempli la present disposició per a la persona propietària o
posseïdora d’un animal, quan la persona propietària o posseïdora sigui el/la
seu/va fill/a menor i es trobi sota llur guarda, o quan la persona menor o
incapaç propietària o posseïdora de l’animal es trobi sota la seva autoritat i
habiti en llur companyia.
Capítol III. Condicions de manteniment
Article 30. Alimentació i allotjament
1. Els animals de companyia han de disposar:

b) d'espai suficient i d'aixopluc contra la intempèrie, especialment els que es
mantenen en zones exteriors i en caneres. Els animals d'un pes superior als 25
kg no poden tenir com a habitacle espais inferiors a 6 m2, amb excepció dels
que romanguin en les caneres municipals.
2.Es prohibeix mantenir els animals de companyia en un lloc sense ventilació,
sense llum o en condicions climàtiques extremes.
3. La retirada dels excrements i dels orins s'ha de fer de forma quotidiana, i
s'han de mantenir els allotjaments nets, desinfectats i desinsectats
convenientment.
4. Els gossos de guarda i, de forma general, els animals de companyia que es
mantenen lligats o en un espai reduït, no poden restar en aquestes condicions
de forma permanent; els animals de companyia amb edat subadulta han de
disposar d'un grau superior de llibertat de moviments. Així mateix, han de poder
accedir a una caseta o aixopluc destinat a protegir-los de la intempèrie.
L'aixopluc ha de ser impermeable i d'un material que aïlli de forma suficient i
que, a la vegada, no pugui produir lesions a l'animal; ha d'estar convenientment
airejat i s'ha de mantenir permanentment en un bon estat de conservació i de
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a) d'aigua potable i neta i degudament protegida del fred a l'hivern per evitar
que es geli, i se'ls ha de facilitar una alimentació equilibrada i en quantitat
suficient per mantenir uns bons nivells de nutrició i salut.
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neteja. En tot moment s'han de prendre les mesures que calguin per evitar-hi
l'entrada d'aigua, així com l'escalfament excessiu durant els mesos d'estiu.
5. Els animals de companyia mai no poden tenir com a allotjament habitual els
celoberts o balcons.
Article 31. Mitjans de subjecció.
1. El contingut d'aquest article és d'aplicació als animals que, per causes
justificades, s'han de mantenir subjectes en un lloc concret durant un espai de
temps determinat, llevat del que disposin les autoritats competents per a casos
particulars específics.
2. El mètode de subjecció habitual són les cadenes escorredores. Les cadenes
fixes només s'utilitzaran quan la impossibilitat d'instal·lar una cadena
escorredora estigui justificada.
3. El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i a la força de l’animal,
no poden tenir un pes excessiu ni impossibilitar-li els moviments, el qual ha de
poder jeure i arribar sense problemes a l’aigua i l’aixopluc. En cap cas la
longitud de la cadena serà inferior als 3 metres.

4. Els gossos de guarda i, de forma general, els animals que es mantenen
lligats o en un espai reduït, no poden restar en aquestes condicions més de sis
hores seguides; en aquest cas, han de poder fer exercici. Els animals amb edat
subadulta han de disposar d'un grau superior de llibertat de moviments i no es
poden mantenir lligats o en un espai reduït més de dues hores seguides. Els
gossos de guarda i/o vigilància d’obres, empreses i habitatges s’han de tenir de
manera que les persones vianants no prenguin cap mal ni que l’animal pugui
abandonar el recinte, atacar a qui circuli per la via pública o provocar un
accident. A més s’hauran de complir els requisits següents:
a. S’haurà de col·locar en lloc ben visible un rètol que adverteixi del perill de
l’existència d’un gos vigilant el recinte.
b. S’hauran de complir els requisits que s’especifiquen per a animals
potencialment perillosos d’aquesta Ordenança, en el seu cas.
c. Hauran d’estar censats.
Article 32. Animals dins espais reduïts
No es permet mantenir els animals en gàbies o espais reduïts que impedeixin o
limitin considerablement el moviment, ni de forma habitual ni temporal, inclosos
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Les cadenes escorredores han d'anar sobre un cable horitzontal i han de
permetre que l'animal pugui jeure i arribar a l'aixopluc, a l’aigua i a l’aliment. Les
cadenes de tipus fix han de portar un dispositiu que eviti la torsió o
l’enrotllament i la immobilització de l'animal. En cap cas, el collar dels animals
de companyia que es mantenen lligats, ha de ser la mateixa cadena que el
lliga, ni un collar de força o que produeixi estrangulació.
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els establiments de venda.
Article 33. Animals dins vehicles estacionats
És prohibit mantenir els animals de companyia en vehicles estacionats més del
temps estrictament necessari i en tot cas de l’establert reglamentariament, i en
cap cas pot ser el lloc que els albergui de forma permanent.
Durant els mesos d'estiu els vehicles que alberguin en el seu interior algun
animal de companyia s'han d'estacionar en una zona d'ombra, facilitant en tot
moment la ventilació.
És prohibit tancar els animals de companyia en el maleter dels cotxes, llevat
que s'adeqüi un sistema apropiat que garanteixi un aireig eficaç i que, alhora,
eviti una possible intoxicació dels animals deguda als gasos originats pel
mateix vehicle.
Capítol IV. Normes sanitàries
Article 34. Serveis de sanitat preventiva
L’ajuntament podrà realitzar, amb personal propi o a través de convenis o
contractes amb institucions públiques o privades, serveis i campanyes de
sanitat preventiva, amb l’objecte fonamental d’informar, conscienciar i
sensibilitzar les persones propietàries dels animals sobre les obligacions i
responsabilitats que els pertoquen com a tals.

1. Els propietaris o posseïdors estan obligats a proporcionar les cures
necessàries per garantir la salut i el benestar dels animals tant pel que fa a
tractaments preventius com guaridors de malalties i les que disposin les
autoritats sanitàries o legislació vigent.
2. En cas de tenir coneixement de declaració de malalties de caràcter epizoòtic
o que comportin un potencial contagi per a la població animal, els propietaris o
posseïdors d’animals ho hauran de comunicar a l’autoritat competent i complir
amb les disposicions preventives sanitàries que estableixen aquestes.
3. Els animals que, segons diagnòstic veterinari, estiguin afectats per malalties
o que pateixin afeccions cròniques incurables que suposin un perill per a la
salut de les persones s’hauran de sacrificar a criteri de les autoritats sanitàries i
amb càrrec al propietari o posseïdor.
4. Els veterinaris, les clíniques, consultoris i hospitals veterinaris han de dur
obligatòriament un arxiu amb la fitxa clínica dels animals tractats i vacunats.
L’esmentat arxiu haurà d’estar a disposició de l’autoritat sanitària competent.
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Article 35. Responsabilitats dels propietaris o posseïdors i veterinaris
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Article 36. Malalties de declaració obligatòria.
Qualsevol veterinari radicat al municipi està obligat a comunicar a les autoritats
competents tota malaltia inclosa a les considerades de declaració obligatòria,
per poder prendre les mesures col·lectives necessàries, independentment de
les mesures zoosanitàries individuals.
Article 37. Sacrifici i esterilització de l’animal
1 El sacrifici d'animals s'ha de fer, en la mesura que sigui tècnicament possible,
de manera instantània, indolora i amb atordiment previ de l'animal, d'acord amb
les condicions i els mètodes que s'estableixin per via reglamentària.
2 Es prohibeix el sacrifici de gats, gossos i fures a les instal·lacions per al
manteniment d'animals de companyia, i als nuclis zoològics en general,
excepte pels motius humanitaris i sanitaris que s'estableixin per via
reglamentària.
3 Els animals de companyia que són objecte de comercialització o transacció
han de ser esterilitzats, excepte en els casos que s'estableixin per reglament.
El reglament també ha de regular com han de ser els procediments
d'esterilització perquè tinguin els mínims efectes fisiològics i de comportament
en l'animal.
4 El sacrifici dels animals i l'esterilització dels animals de companyia han de ser
fets sempre sota control veterinari.
Article 38. Mossegades i/o lesions

a) Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona
agredida o als propietaris de l’animal agredit, als seus representants legals i a
les autoritats competents que ho sol·licitin.
b) Comunicar l’agressió i presentar la documentació sanitària i censal de
l’animal, en un termini màxim de 24 hores després dels fets, a les autoritats
municipals i posar-se a la seva disposició.
c) Sotmetre l’animal agressor a observació veterinària i presentar el
corresponent certificat veterinari o informe a les autoritats sanitàries municipals
en un termini no superior a 48 hores després de la lesió i al cap de 14 dies
d’haver iniciat l’observació veterinària. L’observació veterinària es pot fer en el
domicili. Quan les circumstàncies ho aconsellin i l’autoritat municipal ho
consideri necessari es podrà obligar a ingressar l’animal en el centre municipal
d’acollida d’animals o en qualsevol altre centre autoritzat per realitzar
l’observació. Les despeses de captura i estada aniran a càrrec de la persona
propietària o posseïdora.
d) Comunicar a l’autoritat sanitària local i al professional veterinari encarregat
de l’observació de qualsevol incidència que esdevingui (mort de l’animal,
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1. Les persones propietàries o posseïdores d’animals que hagin mossegat o
causat lesions a persones o d’altres animals estan obligades a:
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robatori, pèrdua, trasllat...) durant el període d’observació veterinària.
2. Els veterinaris clínics de la ciutat tenen l’obligació de notificar a
l’Administració municipal els casos que hagin atès consistents en lesions
produïdes per agressions entre animals o a persones, quan siguin degudes a
l’agressivitat de l’animal i no a situacions comportamentals (dominància, por,..)
3. El certificat veterinari final o informe emès per un veterinari clínic haurà
d’especificar la potencial perillositat de l’animal a l’efecte de considerar-lo
potencialment perillós, a més d’altres dades sanitàries.
4. Si l’animal agressor no té propietari o posseïdor conegut, els serveis
municipals es faran càrrec de la captura i de les despeses d’observació.
5. Les persones agredides per un animal s’hauran de posar en contacte amb
les autoritats sanitàries locals i hauran de facilitar les dades que coneguin de
l’animal agressor i del seu propietari o posseïdor per donar compliment al que
preveu aquesta ordenança.
TÍTOL V: PRESÈNCIA D’ANIMALS AL CARRER
Article 39 A les vies i els espais públics
1. En les vies i espais públics del terme municipal, els gossos han d’anar lligats
i proveïts de corretja o cadena i collar i al costat del seu amo o conductor. Si la
perillositat del gos és racionalment previsible, portarà també el morrió.
2. Els titulars o conductors dels gossos hauran d’evitar que aquests facin llur
deposicions a la via pública, a la sorra o a l’aigua, i en cas d’inevitable
deposició, hauran de retirar immediatament els excrements o brutícia produïts.

Article 40. Mesures per garantir la tranquil·litat dels veïns
1. Les persones posseïdores d’animals estan obligades a adoptar les mesures
necessàries per no generar molèsties al veïnat derivades del manteniment i
l’allotjament dels animals, tant si es troben a l’interior de l’habitatge, com si
estan en terrasses, terrats, galeries, balcons, patis o similars, en tot horari,
diürn i nocturn.
2. Es considera horari nocturn des de les 22 hores fins a les 8 hores. En
aquesta franja horària no es podran deixar en patis, terrasses, celoberts,
galeries i balcons o altres espais oberts, animals que amb els seus sons, crits o
cants destorbin el descans del veïnat.
3. En cas d’animals que de forma continuada provoquin molèsties demostrades
per sorolls, olors o d’altres, l’autoritat municipal podrà adoptar per resolució les
mesures necessàries per garantir la tranquil·litat del veïnat, que seran d’obligat
compliment per part de les persones propietàries o posseïdores.
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Capítol I. Condicions generals. Animal molest, abandonat o mort
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Article 41. Consideració d’animals molest
1. Als efectes d’aquesta ordenança, tindrà la consideració d’animal molest
aquell animal domèstic o anàleg a domèstic que hagi estat recollit en la via o
espai públic més de dues vegades en un any.
2. També ho tindrà aquell animal que, de forma constatada pel personal
municipal, hagi provocat molèsties per sorolls, males condicions higièniques o
danys en més de dues ocasions en els darrers sis mesos.
Article 42. Animal perdut i/o abandonat

2. Es considerarà que un animal està abandonat si no va acompanyat de cap
persona ni duu cap identificació del seu origen o de la persona que n’és
propietària o posseïdora. En aquest supòsit els serveis municipals o entitat
concertada l’hauran de recollir i l’hauran de traslladar al centre d’acollida
d’animals i/o a un altre establiment adequat, fins que el propietari el recuperi en
un termini màxim de vint dies naturals, des de la recollida, previ pagament de
les taxes i despeses corresponents. Transcorregut aquest període l’animal es
podrà cedir o adoptar. També, l’animal perdut que no ha estat recuperat pel seu
propietari, transcorregut el període legal des de la comunicació de la troballa,
serà considerat abandonat.
3. No es lliurarà al propietari un animal que no porti identificació d’acord amb
els mètodes legalment establerts, haurà d’acreditar-ne la propietat, aportar la
cartilla sanitària i estar al corrent de les obligacions, excepte en casos justificats
determinats per l’autoritat municipal.
4. Qualsevol persona que s’adoni de l’existència d’animals sols per les vies i/o
espais públics ha de comunicar-ho a l’Ajuntament de Bellvei.
Article 43. Animals ferits o morts
1. Els animals ferits o morts en la via i espais públics, els qual no es conegui el
propietari o posseïdor, seran retirats pels serveis municipals, si el volum ho
permet, i, si no, ho faran empreses autoritzades amb destinació a indrets
autoritzats, si és , o a establiments veterinaris concertats, si està ferit, i es farà
d’acord amb la normativa vigent. Qualsevol ciutadà pot comunicar-ho a
l’Ajuntament o a la Policia Local.
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1. Es considerarà animal perdut l’animal de companyia que duu identificació del
seu origen o de la persona que n’és propietària i que no va acompanyat de cap
persona. En aquest supòsit els serveis municipals o entitat concertada l’hauran
de recollir i traslladar al centre o establiment adequat. S’avisarà al seu
propietari o posseïdor i se li haurà de comunicar que té un termini de vint dies
per recuperar l’animal des de la notificació i abonar prèviament totes les
despeses originades i taxes corresponents, independentment de les sancions
pertinents que li puguin ser aplicables. Així mateix cal comunicar que
transcorregut aquest termini serà considerat animal abandonat, per la qual cosa
se’n promourà la l’adopció.

Ajuntament de Bellvei
2. Els animals morts en el domicili del propietari podran ser recollits pels serveis
municipals, prèvia sol·licitud de recollida a l’Ajuntament, si es disposa del servei
de titularitat municipal i segons l’espècie i característiques de l’animal. En
qualsevol cas s’informarà el propietari de les empreses que el poden recollir.
3. Les despeses i taxes que es generin per la recollida, cures, manteniment,
eutanàsia o eliminació aniran a càrrec del propietari de l’animal.
Capítol II. Animals a les vies i/o espais públics
Article 44. Conducció dels animals
1. A les vies i/o espais públics, a les parts comunes dels immobles col·lectius,
els transports públics i els llocs i espais d’ús públic en general, els animals han
d’anar acompanyats i conduïts per persones que puguin respondre del
comportament de l’animal, proveïts de corretja o cadena i collar o qualsevol
altre mètode de subjecció que no provoqui dany físic ni lesions a l’animal,
adient a l’espècie i raça i amb la identificació pròpia de l’animal que permeti la
identificació del propietari; excepte en aquells indrets especialment
condicionats per deixar els gossos lliures, determinats per l’autoritat municipal.
El conductor de gossos potencialment perillosos ha de portar sempre la
llicència de la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos.

3. Els propietaris o conductors d’animals estan obligats a respectar les
indicacions dels rètols informatius col·locats en el municipi.
Article 45. Espais prohibits pels animals.
1. És prohibida la presència d’animals en les àrees i zones enjardinades , en
els parcs i a les zones destinades a l’ús infantil en un radi de 5 metres al
voltant, fins i tot en espais on aquesta prohibició no ha estat senyalada.
2. Es prohibeix rentar o efectuar altres activitats d’higiene corporal als animals a
la via pública i espais públics, fonts i estanys i a les lleres dels rius i que els
animals beguin a les fonts públiques.
Article 46. Alimentació dels animals a la via pública
Es prohibeix donar aliments als animals en les vies i espais públics. En el cas
dels animals salvatges urbans i gats urbans, la prohibició de donar aliments es
fa extensiva també a les zones privades exteriors: portals, finestres, terrasses i
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2. Els animals potencialment perillosos o de perillositat constatada han d’anar
lligats i amb un collar amb una cadena o corretja no extensible de menys de 3
metres que no ocasioni lesions a l’animal, el corresponent morrió homologat i
adequat a la seva raça o qualsevol altra mesura imposada per les autoritats
competents. Els menors d’edat no poden conduir-los ni es pot portar més d’un
animal potencialment perillós per persona; així mateix han de portar la
corresponent llicència administrativa de tinença i/o conducció de gossos
potencialment perillosos.
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balcons, a excepció de les persones autoritzades per l’Ajuntament en les
colònies controlades amb l’objectiu d’evitar la proliferació d’animals incontrolats
en el municipi i a excepció de la col·locació de menjadores per a ocells
passeriformes.
Article 47. Recollida de les dejeccions
1. Els propietaris o conductors d’animals han d’adoptar mesures perquè no
embrutin amb els excrements les vies i/o espais públics i per evitar les miccions
en les façanes d’edificis i en el mobiliari urbà a excepció de l’específic per a
aquesta finalitat.
2. Els propietaris o conductors d’animals estan obligats a recollir les
deposicions immediatament, de forma higiènicament acceptable i netejar, si fos
necessari, la part de la via, espai públic o mobiliari urbà que hagués resultat
afectat.
3. Els excrements recollits s’han de dipositar en els contenidors de rebuig i
papereres, utilitzant bosses o d’altres embolcalls.
4. En cas que es produeixi infracció d’aquesta norma, l’alcalde president podrà
requerir el propietari o el posseïdor de l’animal perquè netegi els elements
afectats, sens perjudici de la imposició de la sanció corresponent.
Capítol III. Presència d’animals en establiments i transports públics
Article 48. Establiments alimentaris

a) Locals destinats a fabricar, emmagatzemar, transportar, manipular o vendre
aliments.
b) Locals d’espectacles públics, culturals, esportius o recreatius en el marc de
la normativa que reguli aquests establiments.
c) Piscines públiques.
d) Altres establiments públics on la presència d’animals no estigui
específicament autoritzada.
2. Els propietaris d’aquests locals han de senyalitzar, amb una placa indicadora
de la prohibició, l’entrada.
Article 49. Establiments públics
1. Els propietaris d’establiments públics de tota mena, com hotels, pensions,
restaurants, bars, bars restaurant i similars, segons el seu criteri, podran
prohibir l’entrada i permanència d’animals en llurs establiments, llevat que es
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1. Queda prohibida l’entrada i permanència d’animals domèstics i anàlegs,
excepte els gossos pigall i d’assistència i els d’utilitat pública, en les següents
instal·lacions i establiments:
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tracti de gossos pigall, d’assistència o d’utilitat pública.
2. Caldrà col·locar en l’entrada de l’establiment i en un lloc ben visible una
placa indicadora de la prohibició.
3. Tot i comptant amb l’autorització, s’exigirà que vagin subjectes amb corretja o
cadena i els gossos potencialment perillosos, amb el morrió col·locat.
Article 50. Transports públics
1. Es podran traslladar animals en transports públics a l’interior de cistelles de
transport, o altres mitjans homologats per aquest ús, en les condicions
d’higiene i seguretat oportunes i amb la documentació corresponent. També
d’acord amb les disposicions vigents del servei de transports i de les autoritats
competents.
2. Els gossos pigall, els d’assistència i els declarats d’utilitat pública podran
circular lliurement en els transports públics urbans, sempre que vagin
acompanyats pel seu amo o agent de seguretat i gaudeixin de les condicions
higienicosanitàries i de seguretat que preveuen les ordenances.
3. La circulació i conducció d’animals i vehicles de tracció animal a la via
pública s’ha d’ajustar a allò que disposa la legislació sectorial vigent.
Capítol IV. PIPI-CANS MUNICIPALS
Article 51. Definició

1. El poble és un espai col·lectiu on tothom té el dret a trobar-hi les condicions
per a la seva realització personal, social, i amb les condicions ambientals
òptimes, la qual cosa comporta que les persones han d’assumir també els
deures de solidaritat, el respecte mutu i la tolerància. Per tal de promoure una
bona convivència en els diferents espais del municipi, i tenint en consideració
les condicions idònies pels gossos i per tal de garantir la seguretat dels
animals i de les persones, estarà permès deixar els gossos sense lligar en
espais d’ús exclusiu habilitats i tancats per a tal fi, sota l’exclusiva
responsabilitat de la persona propietària o posseïdora que té l’obligació de
complir les normes establertes per a aquests espais i de vigilar especialment
l’animal per evitar la seva fugida o pèrdua i la provocació de molèsties a les
persones i als altres animals que comparteixen l’espai.
2. Els usuaris de les àrees d'esbarjo per a gossos seran les persones que els
passegin. També podran accedir a aquestes àrees qualsevol persona major
de catorze anys que vulgui gaudir veient a aquests animals o les activitats /
esdeveniments que es poguessin organitzar en aquestes àrees amb el gos
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Àrea d'esbarjo caní o parc caní: espai reservat per a l'esplai caní on, sota
supervisió i control, els gossos puguin gaudir, córrer i jugar solts sense riscos.
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com a principal protagonista, sempre que no posin en risc als animals que es
troben a l'interior. En aquest cas, les persones que desitgin interactuar amb
els animals hauran de comptar sempre amb el permís del corresponent
propietari. Els menors de catorze anys hauran d'anar sempre acompanyats
d’una persona adulta que se’n faci responsable.
3. Les àrees d'esbarjo caní romandran obertes al públic permanentment. En
casos excepcionals, d’acord a circumstàncies que així ho aconsellin, es podrà
delimitar un horari d’obertura.
Article 52. Normes
En aquest espai, com a la resta del municipi, s’han de respectar les normes de
civisme.
S’estableixen les següents normes obligatòries i d’estricte compliment:
- Els animals han d'estar en tot moment vigilats per la persona que els
acompanya, de manera que resta absolutament prohibit deixar-los sols a
l'àrea.
- Només podran accedir al recinte aquells animals que estiguin identificats i
registrats correctament i compleixin amb la normativa vigent.

- Els gossos han d'entrar a l'àrea canina subjectes amb corretja i no es
deixaran anar fins haver tancat la porta. Es subjectaran amb la corretja abans
d'obrir la porta per sortir.
- La porta ha de romandre tancada en tot moment.
- Els animals hauran de portar sempre el collaret per tal de facilitar la tasca de
separació en cas d'enfrontament.
- Els gossos considerats potencialment perillosos hauran de romandre al
recinte amb morrió.
- Si un animal es mostra agressiu, la persona que l’acompanya l’haurà de fer
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- Resta prohibida l'entrada de femelles en zel i animals amb collarets de pues o
dents.
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abandonar l'àrea immediatament.
- És obligatori recollir els excrements que generen les mascotes i dipositar-los
en les papereres instal·lades a aquest efecte.
- Resta prohibit alimentar a les mascotes dins l’àrea d’esbarjo i banyar-les.
- Es permet l'ús de pilotes i joguines, però en el cas que es produeixin
baralles, aquests elements seran retirats de forma immediata.
- Les persones que utilitzin aquest espai són responsables dels danys que els
seus animals puguin ocasionar a altres animals, persones o béns.
- Queda totalment prohibit menjar i consumir begudes alcohòliques en l'àrea
d’esbarjo.
- L'incompliment d’alguna d’aquestes normes i de qualsevol altra que sigui
d’aplicació al supòsit concret, serà sancionada d’acord amb el que estableixi la
normativa vigent.

TÍTOL VI. COLÒNIES DE GATS
1. L’Ajuntament promourà la creació de colònies de gats controlades. En en seu
cas, el control, cens, localització geogràfica i autorització d’aquestes colònies
correspon a l’Ajuntament, que podrà subscriure convenis o acords de
col·laboració amb l’Associació de Protecció i defensa dels animals, inscrites en
el registre corresponent o altres organitzacions o associacions cíviques sense
ànim de lucre, que així ho desitgin i que subscriguin amb l’Ajuntament un
conveni de col·laboració en aquesta matèria, amb l’objectiu d’exercir un control
òptim de la població, per que els animals tinguin condicions dignes i sostenibles
de vida. En tot cas, serà l’Ajuntament el que controli la ubicació d’aquestes
colònies.
2. Els gats pertanyents a les colònies seran identificats, testat de les malalties
infectocontagioses més rellevants en el moment i esterilitzats per evitar la
superpoblació. Aquests animals seran desparasitats periòdicament, es
realitzaran anàlisi coprològiques periòdicament per valorar l'efectivitat dels
tractaments antiparasitaris.
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Article 53. Colònies de gats. Definició.
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3.La gestió de les colònies es farà de tal manera que garanteixi el benestar dels
gats forals i del veïnat, evitant tota molèstia o perjudici per a la salut pública o el
medi ambient i a la no proliferació d'altres espècies sinantròpicas perjudicials,
però garantint, així mateix, el respecte a les colònies.
4. L'alimentació dels gats que pertanyessin a les colònies felines controlades
s'ha d'efectuar únicament i exclusivament amb pinso sec, i sempre sota el
control de l'Ajuntament, que podrà comptar per a això amb la col·laboració de
les associacions de protecció i defensa dels animals o les entitats de caràcter
protector que hagin estat reconegudes com a tals per aquesta finalitat,
mitjançant conveni subscrit amb el Ajuntament. Les persones encarregades de
l'alimentació d'aquestes colònies felines disposaran de la identificació que les
acrediti com a tals, atorgada per l’Ajuntament (Carnet de voluntari Annex IV).
5. Les persones que voluntàriament vulguin encarregar-se del control i
alimentació de les colònies felines, abans del lliurament del carnet que els
acrediti com a col·laboradors municipals, han de rebre la formació adequada.
Article 54. Colònies controlades de gats urbans del municipi de Bellvei

2. El control d’aquestes colònies de gats es realitzarà mitjançant el sanejament
dels animals, procedint al control de la natalitat de la colònia mitjançant
l’esterilització dels animals sanitàriament aptes i la millora de les condicions de
salubritat dels indrets on s’ubiquin. Aquestes ubicacions es realitzaran tot i
seguint un protocol que es podrà consensuar amb les entitats, associacions de
veïns i altres representants, que garanteixi uns procediments d’actuació
adequats per tal que els drets dels veïns afectats i l’alimentació amb garanties
de la colònia de gats no es vegin vulnerats.
3. L’Ajuntament, en els casos en que no hi hagi queixes veïnals, determinarà
les zones on es situaran els dispositius per alimentar i abeurar els animals, així
com la resta d’elements necessaris per mantenir les condicions de salubritat de
la colònia (sorrals, zones d’aixopluc...).
Article. 55 Persones autoritzades. Voluntaris.
1. L’Ajuntament determinarà qui és el responsable del manteniment dels
animals. Únicament les persones o entitats autoritzades per l’Ajuntament
podran fer les tasques de manteniment. Altrament, seran sancionats.
2. Als espais d’ús públic en general i als espais de concurrència pública, no és
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1. Els gats que conviuen al municipi i que s’han agrupat en colònies formen part
de la fauna urbana i com a tal, se’ls ha de respectar la forma de viure i en la
mesura que tècnicament sigui possible se’ls ha de mantenir en l’espai que
ocupin.
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permès alimentar als animals peridomèstics o ensalvatgits, llevat de les
persones físiques autoritzades per l’Ajuntament de Bellvei, i conforme als
criteris o condicions que s’estableixen en l’autorització.
3. L’alimentació només serà permesa al lloc d’assentament de la colònia i
conforme als criteris o condicions que estableixi l’Ajuntament, prèvia
autorització de les persones físiques que podran fer-ho. La concessió de les
autortizacions per alimentar gats de carrer suposarà el compliment de totes les
condicions que seguidament es detallen:
- L’autorització municipal per donar aliments als animals peridomèstics o
ensalvatgits només podrà ser concedida a persones físiques majors de 16
anys.
Aquestes autoritzacions tindran una durada limitada que s’establirà en cada
cas, depenent de la dinàmica poblacional de cada espècia, de les exigències
del control sanitari i d’altres circumstàncies.
La durada mai serà superior a 5 anys.
- L’autorització concedida podrà ser revocada, sense dret a indemnització, per
raons d’interès públic o per incompliments dels criteris o condicions imposats
en la mateixa, sense perjudici de la sanció que correspongui a aquest
incompliment.

5. El coordinador de zona, serà l’encarregat de distribuir el pinso als voluntaris i
portar un control del mateix, així com notificar a l’ajuntament quan es necessiti
tornar a realitzar la comanda.
6. Les associacions de protecció i defensa dels animals, registrades en el cens
d’entitats municipals, podran establir convenis amb l’Ajuntament per tal de
participar en la protecció dels animals del municipi.
Article 56. Deures i obligacions dels voluntaris.
Tot ciutadà que vulgui formar part del voluntariat, haurà de sol·licitar a
l’Ajuntament de Bellvei, l’alta com a tal, mitjançant instància expressant la seva
voluntat.
Els voluntaris seran els encarregats de complir amb les següents tasques:
1. Assistir a cursos de formació impartits des de la regidoria de Medi Ambient
de l’Ajuntament de Bellvei.
2. Fer servir l’acreditació homologada per l’Ajuntament de Bellvei, mentre duri
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4. Les persones voluntàries autoritzades, gaudiran d’un carnet d’alimentador i
cuidador de colònies felines. El document serà tipus carnet, expedit per
l’Ajuntament, que habilita i acredita a una persona a cuidar, alimentar, abeurar i
capturar gats, per aplicar el mètode Captura/Esterilització, portar al veterinari i/o
buscar casa d’acollida i/o adopció d’un gat feral.
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tota la jornada de voluntari/a.
3. Subministrar aigua neta i fresca de forma continuada als gats de la colònia.
4. Alimentar les colònies amb pinso sec per gats exclusivament. Quedant
prohibit alimentar-los amb altres tipus d’aliments.
5. No alimentar les colònies quan s’indiqui, per facilitar la captura d’animals per
part dels capturadors.
6. Evitar embrutar les vies o espais públics.
7. Observar l’estat dels gats els dies posteriors a la esterilització.
8. Comunicar qualsevol problema o incidència als responsables municipals
9. Mantenir una actitud amable i de respecte en tot moment.
10. Comunicar el cessament del càrrec de voluntari almenys amb 15 dies
d’antelació.
11. Els coordinadors de zona, s’encarregaran d’exercir de nexe d’unió entre els
voluntaris i l’Ajuntament de Bellvei. Aquest serà l’encarregat de distribuir el
pinso als voluntaris i portar un control del mateix, així com notificar a
l’ajuntament quan es necessiti tornar a realitzar la comanda.
Article 57. Procés i objectiu de captura i esterilització.
L'única mesura de control més efectiva i ètica és la captura, esterilització i
solta, que consisteix en atrapar tots o la gran majoria dels gats d'una colònia,
esterilitzar-los i retornar-los al seu territori.

D'aquesta manera, a més podem identificar ràpidament a un animal nou o
abandonat a la colònia.
Per aconseguir la disminució del nombre de gats d'una colònia s'hauran
d’esterilitzar els gats. Si s'assoleixen percentatges d'entre 70-90% d'animals
esterilitzats es mantindrà estable en nombre. En aquest estat es considera que
les colònies estan en bones condicions, evitant el seu increment descontrolat i
el deteriorament general de la salut de la població felina en qüestió. El control
de les colònies també evita el conflicte entre gats, especialment en època de
zel, eliminant problemes de sorolls i olors que afecten els ciutadans.
Els objectius del procés descrit són els següents:
1. Protegir i gestionar les colònies de gats que es troben en el municipi de
Bellvei.
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Perquè els animals no tornin a ser capturats, cal marcar els gats ja esterilitzats
de manera que els trasllats al veterinari en successives campanyes no li
generin un estrès innecessari.
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2. Crear un cens actualitzat de gats urbans en el terme municipal de Bellvei.
3. Corregir i minimitzar les molèsties que provoquen les colònies a la
ciutadania.
4. Aplicar programes tendents a minimitzar els sacrificis i abandonaments
d’animals de companyia.
5. Complir amb el benestar a minimitzar de les colònies de gats.
En cap cas, s’atendran gats procedents de particulars a no ser que deambulin
perduts, en qualsevol cas s’intentarà per tots els mitjans, trobar al seu propietari
o buscar adopció.
Article 58. Captura i transport
Els voluntaris encarregats de capturar els gats de la colònia repartides pel
terme municipal de Bellvei, tindran que realitzar les següents tasques:
1. Fer servir l’acreditació homologada per l’Ajuntament (Carnet de voluntari)
durant el desenvolupament de la seva tasca.
2. Comunicar a l’Ajuntament les possibles incidències i/o captures, essent
l’Ajuntament el que gestionarà juntament amb la clínica veterinària la concreció
del dia i hora pel seu trasllat.
3. Un cop signada l’autorització de trasllat de l’animal per l’Alcalde, juntament
amb el document identificatiu d’actuacions clíniques (veure annex III) es
procedirà al trasllat dels animals a la clínica veterinària, en les gàbies
proporcionades per l’Ajuntament; cobertes amb una tela opaca de forma que
s’eviti l’estrès dels animals.

Article. 59. Esterilització i hospitalització
L’Ajuntament de Bellvei s’encarregarà de contractar els serveis veterinaris per
realitzar les esterilitzacions.
Quan un voluntari hagi atrapat a un gat d’una colònia del municipi de Bellvei,
haurà de posar-se en contacte amb l’Ajuntament, essent aquest últim el que
facilitarà la corresponent autorització de l’alcaldia i concretarà amb el centre
veterinari dia i hora.
El voluntari o capturador serà l’encarregat d’entregar l’animal al centre
veterinari, haurà d’acreditar-se com a voluntari de l’Ajuntament, entregar al
centre veterinari l’autorització d’esterilització municipal i firmar el document
identificatiu d’actuacions clíniques (Annex III).
El centre veterinari que realitzi l’esterilització haurà d’adjuntar junt a la factura el
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4. Desinfectar les gàbies entre captura i captura per evitar disseminar malalties
entre colònies.
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document identificatiu d’actuacions clíniques firmat tan per ell mateix com pel
voluntari responsable de l’animal.
El tota d’animals esterilitzats hauran d’estar marcats a l’orella amb l’objectiu de
portar un control.
Aquells animals que necessitin un període de postoperatori hauran d’estar a la
clínica col·laboradora o bé podran ser acollits pels voluntaris fins que puguin
ser reincorporats a la colònia.
En el cas que un animal capturat presenti qualsevol patologia s’haurà de
comunicar al coordinador i al responsable municipal, en cas de que el tècnic
veterinari consideri que l’animal està patint i no existeixi alternativa, aquest
últim tindrà la potestat de prendre una decisió d'autanasia a l’animal.
Article 60. Funcions de l’Ajuntament.
La regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Bellvei serà l’encarregada de:
1. Formar als voluntaris
2. Gestionar els contractes amb les clíniques veterinàries que s’encarreguin de
realitzar les esterilitzacions.
3. Realitzar inspeccions periòdiques a les colònies de gats.
4. Mantenir un registre d’intervencions en les colònies de gats.
5. Mantenir actualitzat (amb ajuda dels voluntaris) el cens de gats que formen
les colònies conegudes al municipi.
6. Disposar de l’assegurança de responsabilitat civil.
8. Comprar i distribuir entre els coordinadors el pinso (aliment per a gats).
Article 61. Elaboració d’un inventari.
1. L’Ajuntament amb l’ajuda dels voluntaris elaborarà un inventari amb les
colònies existents al municipi, amb caràcter general les colònies deuran estar
situades en alguns dels següents llocs:
a) Vies i espais públics
b) Parcs i zones ajardinades municipals
c) Solars de titularitat municipals
d) Qualsevol localització de domini públic o privat. Quan es trobin en un espai
provat serà necessària l’autorització expressa del propietari del terreny per les
actuacions a realitzar del mateix.
2. S’assignarà un número a cada colònia i s’especificarà el número de
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7. Realitzar campanyes de conscienciació ciutadana.
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voluntaris. Un d’ells serà el responsable i haurà d’actuar sota la supervisió de la
regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament.
Article 62. Presentació de factures.
Els centres veterinaris que col·laboren amb aquest Ajuntament, hauran de
presentar les factures corresponents a les esterilitzacions realitzades de forma
telemàtica. Amb l’objectiu de facilitar la feina als serveis municipals, es
presentaran factures mensualment o bé quan s’hagin realitzat 5 esterilitzacions.
Els centres veterinaris col·laboradors, hauran de presentar juntament amb les
factures, el document identificatiu d’actuacions clíniques (annex III) que
acredita la procedència, el document haurà d’estar signat tan pel voluntari
responsable com per la clínica veterinària.
Article 63. Actuacions prohibides.
Queda prohibit el subministrament d'aliments a qualsevol animal (especialment
gossos, gats, coloms i altres aus) en espais públics o privats d'ús comú excepte
aquelles persones que disposin del carnet d'alimentador de colònies felines.

TÍTOL VII. RÈGIM SANCIONADOR
Capítol I. Classificació, tipificació i sanció. Animals de companyia.
Article 64. Infraccions. Competència sancionadora animals de companyia.
1. Són infraccions en matèria de protecció, control i tinença d’animals les
tipificades com a lleus, greus i molt greus al Decret legislatiu 2/2008, de 15
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, així
com les disposicions amb rang de llei que substitueixi o modifiqui l’anterior.
2. Correspon a l’Alcaldia la resolució dels expedients sancionadors per
infraccions lleus, greus i molt greus d’aquesta ordenança.
Article 65. Infraccions lleus
Són infraccions lleus:
a) Tenir en possessió un gos, un gat, una fura o altres animals que s'han de
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Aquelles persones que subministren de forma habitual menjar als animals en
aquests espais, i no és ni propietàries ni tenidores dels mateixos seran
responsables, dels danys, perjudicis i molèsties que aquests animals ocasionin
a les persones, béns, espais públics i als el medi natural, en general, en els
llocs on duguin a terme aquesta pràctica i zones adjacents.
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registrar obligatòriament no inscrits en el Registre general d'animals de
companyia.
b) No portar un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que s'han de
vacunar o tractar obligatòriament, d'acord amb el que estableix aquesta Llei.
c) Vendre animals de companyia a persones menors de setze anys i a
persones incapacitades sense l'autorització dels qui en tenen la potestat o la
custòdia.
d) Fer donació d'un animal com a premi o recompensa.
e) Permetre que els animals produeixin sorolls molestos als veïns.
f) No recollir les deposicions dels animals
g) No dur identificats els gats, els gossos i les fures i els altres animals que
s'hagin d'identificar d'acord amb el reglament, o incomplir els requisits
establerts per aquesta Llei i la normativa que la desplega en relació amb
aquesta identificació.
h) No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipuli animals, el
certificat corresponent al curs de cuidador o cuidadora d'animals, reconegut
oficialment.
i) Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d'animals
sense l'autorització administrativa prèvia.
j) Usar coles o substàncies enganxoses com a mètode de control de poblacions
d'animals vertebrats, amb l'excepció prevista en aquesta ordenança.

l) No tenir actualitzat el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics
i per a les institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats de
taxidèrmia.
m) Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d'animals.
n) Tenir espècies incloses en l'annex amb la categoria D, i també parts, ous,
cries o productes obtinguts a partir d'aquests exemplars, llevat dels casos
reglamentats o autoritzats.
o) Practicar la caça, la captura o el comerç de qualsevol exemplar d'espècie de
fauna vertebrada autòctona no protegida, llevat dels supòsits reglamentats.
p) Fer exhibició ambulant d'animals com a reclam.
q) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista del
seu benestar, si no els comporta un risc greu per a la salut.
r) No evitar la fugida d'animals.
s) Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius.
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k) No tenir en lloc visible l'acreditació de la inscripció en el Registre de nuclis
zoològics.
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t) Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la
salut o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
u) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut,
i això no els causa perjudicis greus.
v) Vendre o fer donació d'animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions
assimilables sense la inclusió del número de registre de nucli zoològic.
x) No comunicar, la persona propietària o posseïdora, la desaparició d'un
animal de companyia.
y) Donar menjar a qualsevol animal (especialment gossos, gats, coloms i altres
aus) en espais públics o privats d’ús comú, excepte aquelles persones que
disposin del carnet d’alimentador de colònies felines expedit per l’Ajuntament
de Bellvei.
z) Qualsevol altra infracció enumerada en el DL 2/2008 de 15 d’abril pel que
s’aprova el text refòs de la Llei de protecció dels animals o de la normativa que
la desplegui que no hagi estat tipificada de greu o molt greu.
Article 66. Infraccions greus
Són infraccions greus:
a) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions
inadequades des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat,
si els comporta risc greu per a la salut.

c) No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els
tractaments obligatoris.
d) Incomplir, els nuclis zoològics, qualsevol de les condicions i els seus
requisits.
e) Fer venda ambulant d'animals fora de mercats, fires i qualsevol altre
certamen autoritzat.
f) Vendre animals o fer-ne donació, els centres de cria d'animals, si no han
estat inscrits en el Registre de nuclis zoològics.
g) Anul·lar el sistema d'identificació dels animals sense prescripció ni control
veterinaris.
h) No mantenir en captivitat o en les condicions que per via reglamentària
s'estableixin o exhibir i passejar per les vies i els espais públics animals
salvatges pertanyents a espècies de comerç permès que per les seves
característiques puguin causar danys a les persones, als béns i al medi

Codi Validació: 5JW99Y7PFD797JQZKRQ39WQ7P | Verificació: https://bellvei.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 37 de 56

b) No tenir el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics i per a les
institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats de taxidèrmia, o
no tenir-lo diligenciat per l'Administració competent.
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ambient.
i) Embrutar les vies públiques o llocs destinats a esbarjo dels veïns, amb
deposicions d’animals.
j) Incomplir l'obligació de vendre animals en les condicions a què fa referència
l'article 24.1.c) del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei de protecció dels animals.
k) No lliurar la documentació exigida en tota transacció d'animals.
l) Maltractar o agredir físicament els animals si els comporta conseqüències
greus per a la salut.
m) Fer matances públiques d'animals.
n) Instal·lar atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres
assimilables.
o) Fer un ús no autoritzat d'animals en espectacles.
p) Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de la
salut o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
q) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i
l'exhibició pública d'animals, i també de parts, d'ous o de cries d'exemplars
d'espècies de la fauna autòctona i no autòctona declarades protegides per
tractats i convenis internacionals vigents a l'Estat espanyol, i de les espècies
incloses en l'annex amb la categoria C i D.
r) No recollir immediatament les defecacions dels animals de companyia a les
vies o espais públics.

s) No estar inscrit en el Registre de nuclis zoològics.
t) Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció
d'instal·lacions que allotgin animals.
u) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut.
v) Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap
risc per a l'animal.
w) Caçar en espais declarats reserves naturals de fauna salvatge on la caça és
prohibida i en refugis de fauna salvatge, llevat dels casos autoritzats pel
departament competent en matèria de medi ambient.
x) Participar en competicions i curses en les quals es fan apostes sobre
animals que no estan identificats i registrats en el Registre d'animals de
competició.
y) Posseir o emprar arts de caça o captura prohibits, o comerciar-hi,
especificats en l'annex 3 del Reial decret 1095/1989, de 8 de setembre, pel
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r bis) No evitar que els animals facin les seves miccions a les façanes dels
edificis o al mobiliari urbà.
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qual es declaren les espècies de caça i pesca i s'estableixen les normes per a
la seva protecció, o bé en la norma que el substitueixi, llevat dels casos
reglamentats o autoritzats.
z) Reincidir en la comissió d'infraccions lleus durant l'últim any.
z bis) Incomplir l'obligatorietat d'esterilitzar els animals de companyia en els
supòsits determinats legalment.
Qualsevol altra infracció enumerada en el Decret legislatiu 2/2008, de 15
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals o la
normativa que la desplegui que no hagi estat tipificada de lleu o molt greu.
Article 67. Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus:
a) Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències
molt greus per a la salut.
b) Sacrificar gats, gossos i fures fora dels casos esmentats.
c) Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que els puguin
comportar danys greus.
d) Capturar gossos, gats i fures ensalvatgits mitjançant l'ús d'armes de foc
sense l'autorització corresponent del departament competent en matèria de
medi ambient.
e) No evitar la fugida d'animals d'espècies de fauna salvatge no autòctona,
d'animals de companyia exòtics o d'híbrids de manera que pugui comportar una
alteració ecològica greu.

g) Organitzar baralles de gossos, de galls o d'altres animals, i també participar
en aquest tipus d'actes.
h) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions
inadequades des del punt de vista higienicosanitari i de benestar, si els
perjudicis als animals són molt greus.
i) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i
l'exhibició pública d'animals o dels ous i les cries d'exemplars d'espècies de la
fauna salvatge autòctona i de la no autòctona declarades altament protegides o
en perill d'extinció per tractats i convenis internacionals vigents a l'Estat
espanyol.
j) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç,
l'exhibició pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en
l'annex amb les categories A i B, i també de parts, d'ous i de cries d'aquests
exemplars.
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f) Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar animals sense
control veterinari o en contra de les condicions i els requisits establerts per
aquesta Llei.
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k) Reincidir en la comissió d'infraccions greus durant l'últim any.
Qualsevol altra infracció enumerada en el Decret legislatiu 2/2008, de 15
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. o de
la normativa que la desplegui que no hagi estat tipificada de lleu o greu.
Article 68. Tipus de sancions
1. Les sancions a imposar per infraccions comeses contra aquesta ordenança
són les següents:
a) Multa.
b) Comís dels animals objecte de la infracció.
c) Clausura temporal, total o parcial, de les instal·lacions o locals.
d) Execució de treballs comunitaris o familiars que aportin la consciència que
ha faltat en cometre la infracció.
2. La imposició de la multa pot comportar el comís dels animals objecte de la
infracció, sens perjudici de l'aplicació del comís preventiu que es pot determinar
a criteri de l'autoritat actuant en el moment d'estendre l'acta d'inspecció o
interposar la denúncia.
3. La imposició de la multa també comporta, en tots els casos, el comís dels
arts de caça o captura i dels instruments amb què s'ha dut a terme, els quals
poden de ser retornats a la persona propietària un cop abonada la sanció, llevat
que es tracti d'arts de caça o captura prohibits.

5. En el cas de comissió, per primer cop, d'infraccions de caràcter lleu, es
poden dur a terme actuacions d'educació ambiental, de prestació de serveis de
caràcter cívic en benefici de la comunitat relacionades amb la protecció dels
animals, o d'advertiment, sense que calgui iniciar un procediment sancionador.
Article 69. Imports de les sancions
Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 60,00 euros fins a 300
euros; les greus, amb una multa de 301,00 euros fins a 1.000 euros, i les molt
greus, amb una multa de 1.001,00 euros fins a 3.000 euros.
Capítol II Classificació, tipificació i sanció Animals potencialment
perillosos
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4. La comissió d’infraccions molt greus o la reiteració en les infraccions greus
pot comportar el tancament temporal de les instal·lacions, els locals o els
establiments respectius, i també la inhabilitació per a la tinença d'animals per
un període de dos mesos a cinc anys.
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Article
70.
Infraccions.
potencialment perillosos.

Competència

sancionadora.

Animals

1. Són infraccions en matèria de protecció, control i tinença d’animals
potencialment perillosos les tipificades com a lleus, greus i molt greus a la Llei
10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos i a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, així com les disposicions amb rang
de llei que substitueixen o modifiquen les anteriors.
2. Correspon a l’Alcaldia, la resolució dels expedients sancionadors per
infraccions lleus i les infraccions tipificades de greus i molt greus la
competència correspon al Ple municipal.
Article 71. Infraccions lleus
Són infraccions lleus:
a) No inscriure el gos al registre específic del municipi corresponent.
b) No senyalitzar les
potencialment perillosos.

instal·lacions

que

alberguin

gossos

Article 72. Infraccions greus
Són infraccions greus:
a) No complir les mesures de seguretat establertes per a les
instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos.
c) Fer activitats d'ensinistrament sense acreditació professional
oficial.
d) No dur a terme els tests de comportament dels gossos progenitors
en els centres de cria.
e) Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a
les parts comunes dels immobles col·lectius i als llocs i als espais
públics en general.
f) Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d'edat o
privades judicialment o governativament de tenir-ne.
g) Posseir un gos potencialment perillós sense identificació en la
manera i mitjançant el procediment que determina la normativa
d'identificació dels animals de companyia.
h) Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les
mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua.
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b) No contractar l'assegurança de responsabilitat civil.
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i) El transport d'animals potencialment perillosos amb vulneració del
que disposa l'article 10 de la Llei 50/1999.
j) La negativa o resistència a subministrar dades o facilitar la
informació requerida per les autoritats competents o els seus agents,
amb vista a l'acompliment de funcions establertes en la Llei 50/1999,
així com el subministrament d'informació inexacta o de documentació
falsa.
Article 73. Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus:
a) Fer activitats d'ensinistrament d'atac no autoritzades.
b) Participar en la realització de combats de gossos, en els termes que
s'estableixen legalment.
c) Abandonar un animal potencialment Perillós, de qualsevol espècie i
qualsevol gos, entenent-se per animal abandonat, tant aquell que vagi
preceptivament identificat, com els que no portin cap identificació sobre el seu
origen o propietari, sempre que no vagin acompanyats de cap persona.
d) Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència.
e) Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos o animal potencialment
perillós a qui no tingui llicència.
f) Ensinistrar animals per activar la seva agressivitat o per a finalitats
prohibides.

h) L'organització o celebració de concursos, exercicis, exhibicions o
espectacles d'animals potencialment perillosos, o la seva participació en ells,
destinats a demostrar l'agressivitat dels animals.
Article 74. Tipus de sancions
1. Les sancions a imposar per infraccions comeses contra aquesta ordenança
són les següents:
a) Multa.
b) Comís dels animals objecte de la infracció.
c) Clausura temporal, total o parcial, de les instal·lacions o locals.
d) Execució de treballs comunitaris o familiars que aportin la consciència que
ha faltat en cometre la infracció.
2. La imposició de la multa pot comportar el comís dels animals objecte de la
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g) Ensinistrar animals potencialment perillosos per qui no tingui el certificat de
capacitació.
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infracció, sens perjudici de l'aplicació del comís preventiu que es pot determinar
a criteri de l'autoritat actuant en el moment d'estendre l'acta d'inspecció o
interposar la denúncia.
3. La imposició de la multa també comporta, en tots els casos, el comís dels
arts de caça o captura i dels instruments amb què s'ha dut a terme, els quals
poden de ser retornats a la persona propietària un cop abonada la sanció, llevat
que es tracti d'arts de caça o captura prohibits.
4. La comissió d’infraccions molt greus o la reiteració en les infraccions greus
pot comportar el tancament temporal de les instal·lacions, els locals o els
establiments respectius, i també la inhabilitació per a la tinença d'animals per
un període de dos mesos a cinc anys.
5. En el cas de comissió, per primer cop, d'infraccions de caràcter lleu, es
poden dur a terme actuacions d'educació ambiental, de prestació de serveis de
caràcter cívic en benefici de la comunitat relacionades amb la protecció dels
animals, o d'advertiment, sense que calgui iniciar un procediment sancionador.
Article 75. Imports de les sancions (animals potencialment perillosos)
Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 150,25 euros fins a
300,51 euros; les greus, amb una multa de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros,
i les molt greus, amb una multa de 2.404,06 euros fins a 15.025,30 euros.
Article 76. Criteris determinants de la quantia

a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la
infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d'infraccions.
d) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l'elevat cost de
reparació.
e) El volum de negoci de l'establiment.
f) La capacitat econòmica de la persona infractora.
g) El grau d'intencionalitat en la comissió de la infracció.
h) El fet que hi hagi requeriment previ.
2. Hi ha reincidència si en el moment de cometre's la infracció no ha
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1. En la imposició de les sancions s'han de tenir en compte, per graduar la
quantia de les multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris
següents:
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transcorregut un any des de la imposició per resolució ferma d'una altra sanció
amb motiu d'una infracció de la mateixa qualificació. Si s'hi aprecia la
reincidència, la quantia de les sancions es pot incrementar fins al doble de
l'import màxim de la sanció corresponent a la infracció comesa, sense excedir
en cap cas el límit més alt fixat per a la infracció molt greu.
3. En el cas de comissió, per primer cop, d'infraccions de caràcter lleu, es
poden dur a terme actuacions d'educació ambiental, de prestació de serveis de
caràcter cívic en benefici de la comunitat relacionades amb la protecció dels
animals, o d'advertiment, sense que calgui iniciar un procediment sancionador,
llevat de les infraccions comeses en matèria de fauna autòctona, en les quals
sempre s'ha d'iniciar l'expedient sancionador corresponent.
Article 77. Mesures derivades de l’incompliment de les obligacions
1. L’incompliment de les obligacions contingudes en els apartats anteriors i,
essencialment, quan hi hagi risc per a la seguretat o la salut de les persones o
generin molèsties als veïns (sorolls, agressivitat, males condicions
higièniques...), l’Administració municipal podrà requerir els propietaris o
posseïdors dels animals perquè arrangin el problema i podrà sancionar-los.

Article 78. Comís d'animals
1. L’autoritat municipal pot comissar de manera immediata els animals, sempre
que hi hagi indicis racionals d'infracció de les disposicions d'aquesta ordenança
o de les normatives sectorials.
2. El comís es podrà practicar en el mateix domicili, prèvia valoració dels criteris
de salubritat, seguretat i convivència que els serveis tècnics municipals han de
justificar.
3. Quan fineixin les circumstàncies que han determinat el comís, en cas que la
persona sigui sancionada, s'ha de determinar la destinació de l'animal.
4. Les despeses ocasionades pel comís i les actuacions que hi estiguin
relacionades van a compte de la persona causant de les circumstàncies que
l'han determinat.
Capítol III. Responsabilitats
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2. La inobservança dels requeriments efectuats i el fet de no disposar de les
autoritzacions pertinents pot derivar en mesures provisionals o definitives de
limitació de la tinença: comissar temporalment l’animal fins al compliment de les
obligacions i/o requeriments o comissar-lo definitivament, sense dret a
indemnització, i traslladar l’animal a un establiment adequat o a les caneres
municipals i adoptar qualsevol altra mesura addicional que es consideri
necessària.
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Article 79. Responsables
1. Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques
que les cometin a títol d’autors i coautors, i es podrà estendre a aquelles
persones físiques o jurídiques a qui per Llei s’atribueixi el deure de preveure la
infracció administrativa comesa per uns altres.
2. La responsabilitat civil serà exigible dels pares o mares, o persones que
resultin legalment responsables dels menors d’edat, pels danys i perjudicis que
es derivin de les accions dels mateixos. En tot cas, els pares, mares, o
persones que resultin legalment responsables, rebran comunicació de les
infraccions comeses pels menors d’edat al seu càrrec.
3. De les infraccions relatives a actes sotmesos a llicència o autorització
administrativa perceptiva que es produeixin sense la seva prèvia obtenció o
amb incompliment de les seves condicions, en seran responsables les
persones físiques o jurídiques que siguin titulars de la llicència, i si no n’hi
hagués, la persona física o jurídica sota la dependència de la qual actués
l’autor material de la infracció.
4. Si no és possible determinar el grau de participació de les diferents persones
físiques o jurídiques que han intervingut en la comissió de la infracció, la
responsabilitat és solidària. Aquesta regulació s’entén sens perjudici de la
corresponent responsabilitat civil i penal que pugui derivar de la comissió de la
infracció.
Capítol IV. Funció inspectora

1. Totes les activitats regulades en aquesta ordenança queden subjectes a
l’acció inspectora de l’Ajuntament, la qual es podrà dur a terme en qualsevol
moment, sens perjudici de les accions específiques de control de les activitats i
de revisió de les autoritzacions i de les llicències municipals.
2. Els propietaris o posseïdors d’aquests animals han de facilitar l’accés als
agents de l’autoritat i als funcionaris municipals que desenvolupin tasques
d’inspecció en matèria de salut pública així com als serveis sanitaris municipals
per realitzar la inspecció i determinació de les circumstàncies dels articles
anteriors i sol·licitar el permís municipal, si escau, i han d’aplicar les mesures
higienicosanitàries que l’autoritat municipal decideixi.
Capítol V. Procediment sancionador
Article 81. Principis del procediment sancionador
El procediment sancionador s’ajustarà als principis de la potestat sancionadora
continguda en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i
al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.
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Article 80. Funció inspectora de les activitats que regula aquesta
ordenança
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Article 82. Fets constatats per agents de l’autoritat
En els procediments sancionadors que s’instrueixin en aplicació d’aquesta
Ordenança, els fets constatats pels agents de l’autoritat tenen valor probatori i
presumpció de veracitat, sense perjudici de les proves en sentit contrari que
puguin aportar els interessats.
Article 83. Pagament de les sancions.
1. Iniciat un procediment sancionador, si l’infractor reconeix la seva
responsabilitat, es podrà resoldre el procediment amb la imposició de la sanció
que procedeixi.
2. El pagament voluntari pel presumpte responsable, en qualsevol moment
anterior a la resolució de l’expedient sancionador, implicarà la finalització del
procediment, excepte allò relatiu a la determinació de la indemnització per
danys i perjudicis causats per la comissió de la infracció.
3. Tant en el cas de reconeixement de la responsabilitat com el del pagament
voluntari de la sanció, l’òrgan competent per resoldre el procediment, aplicarà
una reducció del 30% i 20%, respectivament sobre l’import de la sanció
proposada. Aquestes reduccions són acumulables entre si i la seva efectivitat
estarà condicionada al dessestiment o renuncia de qualsevol acció o recurs en
via administrativa contra la sanció.
Article 84. Caducitat

Article 85. Prescripció
1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de dos anys, les greus a l´any i
les lleus als 6 mesos.
2. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen als tres anys, les
imposades per faltes greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a l´any.
3. El termini de prescripció es compta a partir del dia en què els fets s’han
comès. La prescripció s’interromp per qualsevol actuació administrativa de la
qual tingui coneixement el denunciat o estigui encaminada a esbrinar la seva
identitat o domicili i es practiquin les actuacions amb projecció externa a la
dependència en què s’origini.
4. La prescripció es reprèn si el procediment es paralitza durant més d’un mes
per causes imputables al denunciat.
Disposició transitòria
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Si no recau cap resolució expressa transcorreguts sis mesos des de l'inici de
l'expedient, s'iniciarà el còmput del termini de caducitat que estableix l'article 25
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, excepte en els supòsits en què el procediment
s'hagi paralitzat per causes imputables als interessats o quan es tingui
l’apreciació de la comissió d’un delicte o falta.

Ajuntament de Bellvei
Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia i d’animals potencialment
perillosos que a l’entrada en vigència d’aquesta ordenança no estiguin inscrits
en el cens municipal ni disposin de llicència municipal específica, hauran de
formalitzar-ne la inscripció i tramitar la llicència corresponent en un termini de
tres mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança.
Disposició derogatòria
Resten derogades totes les disposicions municipals d’igual o inferior rang, en
allò que contradiguin o resultin incompatibles amb aquesta ordenança.
Disposicions finals
Primera. Aquesta ordenança entrarà en vigor quinze dies després de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.»
ANNEX I SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ ANIMAL DE COMPANYIA
Dades sol·licitant

(inscripció animal companyia)

Nom i Cognoms…………………………………………..………NIF……………………………………
Domicili per a notificacions ……………………………………………………...……………………….
Població ……………………...……adreça electrònica (e-mail)……………….……………………….
Codi postal ……………………. telèfons ……………………………………………….………….…….

Nom i Cognoms……………………………………...……………………NIF…………………………...
Domicili per a notificacions ……………………………………………………………………………….
Població ……………………...……adreça electrònica (e-mail) ……………………………………….
Codi postal …………….………. telèfons …………………………..………………………………...…

EXPOSO que, sóc propietari del següent animal de companyia:
Dades de l’animal:
Espècie (gos, gat,...): ______________
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Dades representant

Ajuntament de Bellvei
Nom_______________________ Raça: _____________________________
Domicili habitual de l’animal:________________________________________
Número xip _____________________________________________________
SOL·LICITO:
Que es registri al cens d’animals de companyia d’aquest Ajuntament.

DOCUMENTACIÓ PER ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD
- DNI/NIE/Document d’identificació propietari/ària del animal.
- Cartilla vacunació del animal.
- Document d’identificació MICROXIP.
VIA DE NOTIFICACIÓ:
(Vull rebre la notificació de la informació per la següent via)
Via electrònica. Accepto rebre un avis del dipòsit de la notificació al correu electrònic
següent: ...............................................................................................................................
-Podrà descarregar des de
http://bellvei.eadministracio.cat/
realitzada.

la seu electrònica de l’Ajuntament de Bellvei
(carpeta electrònica) la petició/informe/consulta

-Podreu revocar l’acceptació de rebre la notificació electrònica en qualsevol moment del
procediment adreçant-vos a les oficines de l’Ajuntament de Bellvei.

Via postal a l’adreça a dalt esmentada.

-En cas de no marcar cap de les dues opcions de notificació, la via de notificació serà la postal.
De conformitat amb l'establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem
que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de AJUNTAMENT DE BELLVEI amb
CIF P4302400I i domicili social sito a C/Jaume Palau,10 (Centre Cívic la Patronal) 43719, BELLVEI
(TARRAGONA), amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud així com mantenir-vos informats sobre els
serveis municipals que puguin ser d’interès. En compliment amb la normativa vigent, AJUNTAMENT DE
BELLVEI informa que les dades seran conservades mentre es mantingui l’obligació legal de conservació.
Informem que el tractament esta legitimat per l’interès públic o exercici de Poders Públics conferits a
l’Ajuntament, així com per el compliment de les obligacions legals establertes a la normativa corresponent.
Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a:
administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària la comunicació amb la
finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.
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-Només es podrà notificar per aquesta via si disposeu de DNI/NIF o NIE amb signatura
electrònica o certificat digital.

Ajuntament de Bellvei
Li informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de AJUNTAMENT DE BELLVEI, dirigint-se
per escrit a l'adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.

AJUNTAMENT DE BELLVEI informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent,
adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que AJUNTAMENT DE BELLVEI es compromet
a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin
inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés,
rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter
personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça
postal indicada més amunt o al correu electrònic registre@bellvei.altanet.org.

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. En últim
lloc, AJUNTAMENT DE BELLVEI informa que amb la signatura del present document queda informat del
tractament de les dades esmentades anteriorment.

Bellvei, ___ de ____________ del 20__.
Signatura:
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ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE BELLVEI

Ajuntament de Bellvei
ANNEX II
PERILLÓS

SOL·LICITUD

D’INSCRIPCIÓ

ANIMAL

Dades sol·licitant

POTENCIALMENT

(llicència gos perillos)

Nom i Cognoms…………………………………………..………NIF……………………………………
Domicili per a notificacions ……………………………………………………...……………………….
Població ……………………...……adreça electrònica (e-mail)……………….……………………….
Codi postal ……………………. telefòns ……………………………………………….………….…….
Dades del propietari de l’animal

Nom i Cognoms……………………………………...……………………NIF…………………………...
Domicili per a notificacions ……………………………………………………………………………….
Població ……………………...……adreça electrònica (e-mail) ……………………………………….
Codi postal …………….………. telefòns …………………………..………………………………...…
Dades de l’animal domèstic____________________________________________________
Tipus d’animal:
Raça:
Edat:

Sol·licito em sigui concedida la Llicència per a la tinença d’un gos
potencialment perillós, d’acord amb el Reial Decret 287/2002, de 22 de març,
que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la
tinença d’animals considerats potencialment perillosos.
Alhora, també sol·licito la inscripció del mateix en el Registre General d’
Animals de Companyia de la Generalitat de Catalunya.
VIA DE NOTIFICACIÓ:
(Vull rebre la notificació de la informació per la següent via)
Via electrònica. Accepto rebre un avis del dipòsit de la notificació al correu electrònic
següent: ...............................................................................................................................
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Nom:

Ajuntament de Bellvei
-Podrà descarregar des de
http://bellvei.eadministracio.cat/
realitzada.

la seu electrònica de l’Ajuntament de Bellvei
(carpeta electrònica) la petició/informe/consulta

-Només es podrà notificar per aquesta via si disposeu de DNI/NIF o NIE amb signatura
electrònica o certificat digital.
-Podreu revocar l’acceptació de rebre la notificació electrònica en qualsevol moment del
procediment adreçant-vos a les oficines de l’Ajuntament de Bellvei.

Via postal a l’adreça a dalt esmentada.

-En cas de no marcar cap de les dues opcions de notificació, la via de notificació serà la postal.
De conformitat amb l'establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem
que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de AJUNTAMENT DE BELLVEI amb
CIF P4302400I i domicili social sito a C/Jaume Palau,10 (Centre Cívic la Patronal) 43719, BELLVEI
(TARRAGONA), amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud així com mantenir-vos informats sobre els
serveis municipals que puguin ser d’interès. En compliment amb la normativa vigent, AJUNTAMENT DE
BELLVEI informa que les dades seran conservades mentre es mantingui l’obligació legal de conservació.
Informem que el tractament està legitimat per l’interès públic o exercici de Poders Públics conferits a
l’Ajuntament, així com per el compliment de les obligacions legals establertes a la normativa corresponent.
Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a:
administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària la comunicació amb la
finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.
Li informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de AJUNTAMENT DE BELLVEI, dirigint-se
per escrit a l'adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.
AJUNTAMENT DE BELLVEI informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent,
adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que AJUNTAMENT DE BELLVEI es compromet
a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin
inexactes.

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. En últim
lloc, AJUNTAMENT DE BELLVEI informa que amb la signatura del present document queda informat del
tractament de les dades esmentades anteriorment.

Bellvei, ____ de ______________ de 20___ .
Signatura:
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D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés,
rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter
personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça
postal indicada més amunt o al correu electrònic registre@bellvei.altanet.org.

Ajuntament de Bellvei
GOSSOS QUALIFICATS COM A POTENCIALMENT PERILLOSOS I LES
CARACTERÍSTIQUES

-

Pit bull terrier.

-

Staffordshire bullterrier.

-

Terrier de Satffordshire americà.

-

Rottweiler.

-

Dog argentí.

-

Fila brasiler.

-

Tosa inu.

-

Akita inu.

Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i
resistència.

b)

Marcat caràcter i gran valor.

c)

Pèl curt.

d)

Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, alçària a la creu entre 50 i 70
centímetres i pes superior a 20 kg.

e)

Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i galtes musculoses i
bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.

f)

Coll ample, musculós i curt.

g)

Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.

h)

Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt
musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD

Document Nacional d’ Identitat, Targeta de Residència o Passaport, on s’acrediti
la majoria d’edat.
Documentació sanitària del gos, amb identificació de microxip.
Certificat de no haver estat condemnat/ada per delictes d’homicidi, lesions,
tortures, contra la llibertat o la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública,
associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/ada per
resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos, emès per
l’òrgan competent del Ministeri de Justícia.
Declaració responsable conforme a l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que no ha tingut
cap sanció accessòria de l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei 50/1999, sobre el Règim
Jurídic d’animals de potencial perillositat.
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica del propietari.
Pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil amb cobertura no inferior a
150.253,00 €.
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a)

SEVES

Ajuntament de Bellvei
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER LA TINENÇA DE GOSSOS
PERILLOSOS
Nom i Cognoms………………………………...............................NIF………………
Domicili ……………………………………………………...………………………….
Població ……………………...……Codi Postal…………….Telèfon........................
Correu electrònic……………………….......…........................................................
En relació a la sol·licitud de llicència administrativa que habilita per a la tinença
d’animals potencialment perillosos que presento a l’Ajuntament de Bellvei,
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
1. Que no he estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus que hagin
comportat alguna de les sancions accessòries de les previstes a l’apartat 3 de
l’article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic d’animals
potencialment perillosos.
2. Que no he estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus que hagin
comportat el comís de l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
De conformitat amb l'establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem
que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de AJUNTAMENT DE BELLVEI amb
CIF P4302400I i domicili social sito a C/Jaume Palau,10 (Centre Cívic la Patronal) 43719, BELLVEI
(TARRAGONA), amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud així com mantenir-vos informats sobre els
serveis municipals que puguin ser d’interès. En compliment amb la normativa vigent, AJUNTAMENT DE
BELLVEI informa que les dades seran conservades mentre es mantingui l’obligació legal de conservació.
Informem que el tractament està legitimat per l’interès públic o exercici de Poders Públics conferits a
Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a:
administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària la comunicació amb la
finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.
Li informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de AJUNTAMENT DE BELLVEI, dirigint-se
per escrit a l'adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.
AJUNTAMENT DE BELLVEI informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent,
adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que AJUNTAMENT DE BELLVEI es compromet
a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin
inexactes.
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés,
rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter
personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça
postal indicada més amunt o al correu electrònic registre@bellvei.altanet.org.
Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. En últim
lloc, AJUNTAMENT DE BELLVEI informa que amb la signatura del present document queda informat del
tractament de les dades esmentades anteriorment.

Bellvei, a ____ de _______________ de 20___ .
Signatura
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l’Ajuntament, així com per el compliment de les obligacions legals establertes a la normativa corresponent.

Ajuntament de Bellvei
ANNEX III: DOCUMENT IDENTIFICATIU D’ACTUACIONS CLÍNIQUES
Dades de la captura
Data de la captura:

Colònia:

Voluntari/a:

DNI:

Dades clíniques i característiques de l’animal
Data ingrés:

Sexe de l’animal:

Clínica veterinària:

Apte ○
l’eutanàsia: ○
Fotografia a color:

No apte ○

Motiu de
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Exploració clínica:

Ajuntament de Bellvei

Incidència:

Nom del veterinari:
Firma i segell de la clínica:
Entrega al voluntari:

DNI:

Data de sortida:

Destí de l’animal: Colònia ○

Adopció ○

Bellvei, __________ de__________ de ______
Firma del voluntari,

ANNEX IV CARNET DEL VOLUNTARI

Eutanàsia ○
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Nom del voluntari:

Ajuntament de Bellvei

Ajuntament de Bellvei (Logo)

Nom i Cognoms:_________________

LA PRESENT AUTORITZACIÓ POT SER
MODIFICADA O ANUL·LADA EN FUNCIÓ DE
LES CIRCUMSTÀNCIES. EL PERSONAL
VOLUNTARI SEMPRE ACTUARÀ SOTA LES
DIRECTRIUS D’AQUEST AJUNTAMENT

(segell)

PERSONA AUTORITZADA, EN RÈGIM DE
VOLUNTARIAT,
A
L’ALIMENTACIÓ
I
CONTROL DE COLÒNIES DE GATS.

Caduca: __/__/__

Aquesta ordenança va se aprovada pel Ple ordinari de 8 d’abril de 2021 i
publicat el seu text íntegra al Butlletí oficial de la província de Tarragona el 4 de
juny de 2021 número d’inserció 2021-04941.
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Bellvei, data de la signatura electrònica.

